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Anotace:  Zápisový list – základní podklad pro tvorbu zápisků studentů při 
výuce dělení sociálních skupin s důrazem na tzv. skupiny ve vlastním 
slova smyslu a jejich deseti vlastností. Závěr je věnován ve zkratce 
tématu malých skupin. Hlavní část, tedy skupiny ve vlastním slova 
smyslu, lze procvičit samostatnou prací dle DUMu 
VY_32_INOVACE_NS.2.12. 



SOCIÁLNÍ SKUPINY II.  A 

 
DĚLENÍ SKUPIN PODLE JEJICH VLASTNOSTÍ 

Dělení skupin dle vlastností (do diád; každá skupina má vždy jednu vlastnost z každé diády) 

� primární x sekundární 
� formální x neformální 
� vlastní x cizí (členské x nečlenské) 
� referenční x negativní referenční 
� otevřené x uzavřené 
 
 

SKUPINY VE VLASTNÍM SLOVA SMYSLU 
Pojmy 
� sociální kategorie – osoby s právě 1 definičním znakem 
� sociální agregát – prostorově spojení lidé = fyzicky nebo geograficky, zvláštní typ = davy 
Možnost přechodu ze sociálního  agregátu na skupinu ve vlastním slova smyslu – interakce,… 
 
Skupiny ve vlastním slova smyslu: 
� interakce mezi členy skupiny (nutná základní podmínka) 
� existence komunikační sítě 
� existence sociálního vztahu 
� společná činnost – jako základ či důsledek int. 
� společný cíl 
� diferenciace rolí a pozic 

� vertikální (mocenská) diferenciace  (vždy vznikne vedení) 
� horizontální diferenciace 

� úkolová 
� emocionální  

� normativní a hodnotový systém 
� systém sankcí 
� vědomí příslušnosti ke skupině (vědomí MY) – i vznik ideologií  
� vědomí skupinové odlišnosti (vědomí ONI) 

�  autostereotypy (idealizace)                                                                                            
� heterostereotypy (předsudky) 

 
 

SOCIOLOGIE MALÝCH SKUPIN = SOCIOMETRIE 
Min. počet jedinců: …........         

Max. počet jedinců: …........         

Optimální počet: …........ 

 
� podmínkou je možnost vzniku socio-emocionálních vazeb mezi všemi členy skupiny !!! 
� úskalí tzv. mikrosociologického redukcionismu 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 
škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


